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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413-61339, 22413-61301   

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 19
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 31
ης

 Μαΐου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης 408/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 46ο 

 Παράταση της Πράξης με τίτλο “Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό 

Περιβάλλον” και ακρωνύμιο “ACUA”, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020 και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 2/35801/08-06-2018 Σύμβασης της 

εταιρείας ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. για την Υπηρεσία με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ». (α/α εισήγησης 973/20-05-2021 Διεύθυνσης Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης). 

 

Στη Ρόδο σήμερα Δευτέρα  31
η
 Μαΐου 2021 με την δια περιφοράς διαδικασία  η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 760/08-09-2019 

(676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ)  «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 71 

Ν.4555/2018, 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019», την με αρ. 276/23-09-2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους» και την υπ’ αριθμό 2116/29-

09-2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:9ΑΟΦΩ1Ρ-79Φ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, με αριθμ. πρωτ.: 

2/25118/27-05-2021, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του 
Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 

του Υπ. Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020, 40 με αρ.πρωτ.: 20930/31-3-2020 και 426/2020 με 

αρ. πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ και, αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

        Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια περιφοράς 

διαδικασία άνω των 2/3 μελών ήτοι δέκα (10) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη απόφασης. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

01.  Καμπουράκης Β. Αντώνης  

02. Καρίκης Ευστράτιος  

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος  
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04.  Φλοσκάκης Νεκτάριος  

05.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

06.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

07.  Μανέττας Βασίλειος  

08.  Σπυρόπουλος Σπύρος  

09.Διακοσταματίου Σάββας (Δήλωσε αποχή από την 

συζήτηση και ψηφοφορία του μοναδικού θέματος 

εκτός ημερήσιας διάταξης) 

  

10. Παλαιολόγου Μιχαήλ (Δήλωσε αποχή από την 

συζήτηση και ψηφοφορία του μοναδικού θέματος 

εκτός ημερήσιας διάταξης) 

 

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος (Δήλωσε 

την παρουσία του στην τακτική συνεδρίαση αλλά αποχή 

από την ψηφοφορία των θεμάτων) 

 

 

 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος δήλωσε το εξής: 
….… Κύριοι πρέπει να σας δηλώσω την παρουσία μου στην ΤΑΚΤΙΚΗ δια περιφοράς Συνεδρίαση της 19

ης
 Οικονομικής 

Επιτροπής, την Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και συγχρόνως την αποχή μου από την ψηφοφορία των  θεμάτων για τους 

λόγους τους οποίους έχω εκφράσει στο παρελθόν επανειλημμένα.  

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, επί συνόλου πενήντα (50) και ενός (01) θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, στη 

συνέχεια τέθηκε υπόψη, η εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης με α/α 973/20-05-2021 

στην εφαρμογή εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η  οποία έχει ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

ΘΕΜΑ: Παράταση της Πράξης με τίτλο “Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό 

Περιβάλλον” και ακρωνύμιο “ACUA”, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020 και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 2/35801/08-06-2018 Σύμβασης της 

εταιρείας ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. για την Υπηρεσία με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ» 

Ο Δήμος Ρόδου, με τη με αρ. 827/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενέκρινε την αποδοχή 

υλοποίησης της Πράξης «Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» με 

ακρωνύμιο “ΑCUA” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-

2020. 

Στο πλαίσιο της πρώτης (1ης) Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας 

INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2014 - 2020,  υποβλήθηκε από το Τ.Ε.Ι. Κρήτης (νυν Ελληνικό 

Μεσογειακό Πανεπιστήμιο) σε συνεργασία με τους Δήμους Ηρακλείου, Ρόδου, Λεμεσού και με το 

Τεχνολογικό Πανεπιστημίο Κύπρου, η υπ’ αρ. πρωτ. 1426/11-04-2016 πρόταση με τίτλο  “Συστήματα 

Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον” και ακρωνύμιο “ACUA”. Η εν λόγω 

πρόταση εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση σύμφωνα με την 3η Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) του 

Προγράμματος Συνεργασίας V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, ενώ με την 4η ΕπΠα οριστικοποιήθηκε ο 

προϋπολογισμός της. 

Στόχος της Πράξης ACUA (Autonomous Composting units for Urban Areas) είναι η ανάπτυξη μέσα 

στον αστικό ιστό και με επίκεντρο την πολυκατοικία ή έναν μικρό αριθμό πολυκατοικιών, ενός συστήματος 

συγκέντρωσης των παραγόμενων βιοαποβλήτων και επεξεργασίας τους (μερικής ή και ολικής) στον ίδιο χώρο, 
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χωρίς φυσικά τη δημιουργία της οποιασδήποτε όχλησης. Στο κέντρο των δράσεων αυτών βρίσκονται τα 

συστήματα που αποτελούν την αιχμή του δόρατος στην τεχνολογία της κομποστοποίησης και είναι οι 

Αυτόνομοι Μηχανικοί Κομποστοποιητές (AMK) ή Autonomous Composting Units (ACU). 

Βασικοί στόχοι του έργου είναι: α) η επιλογή των κατάλληλων και αντιπροσωπευτικών χώρων 

(πολυκατοικίες ή ομάδες πολυκατοικιών ή άλλων χώρων αστικού ενδιαφέροντος) εγκατάστασης των ΑΜΚ, 

και στους τρεις εμπλεκόμενους Δήμους, β) η εγκατάσταση των ΑΜΚ και τη λειτουργία τους, σε συνδυασμό 

με ένα αναλυτικό σύστημα διαλογής στην πηγή, που περιλαμβάνει το σύνολο των κλασμάτων των Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), δηλαδή και τα ανακυκλώσιμα (υλικά συσκευασίας) και τα γενικά (ότι δεν ανήκει 

στις άλλες δύο κατηγορίες), γ) η πλήρης και αναλυτική περιβαλλοντική, οικονομική και τεχνολογική 

αξιολόγηση της διαδικασίας, ώστε να εκτιμηθεί το πραγματικό οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος και 

φυσικά, η τεχνολογική δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης και εφαρμογής του συστήματος στο σύνολο των 

Δήμων και δ) η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και η ανάπτυξη υλικού που θα επιτρέψει σε Δήμους / 

Περιφέρειες / Φορείς Διαχείρισης ΑΣΑ, να εφαρμόσουν αντίστοιχα προγράμματα, ταχύτερα και με επιτυχία 

(εντός και εκτός των Περιφερειών του Προγράμματος αλλά και των δύο χωρών). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στις 880.000,00€ και συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και Εθνικούς Πόρους κατά 15%. Ο Δήμος 

Ρόδου συμμετέχει, ως Δικαιούχος 3, με συγκεκριμένα παραδοτέα/ δράσεις ανά Πακέτο Εργασίας και συνολικό 

προϋπολογισμό ύψους  200.000,00€. Η διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες, ως το Μάιο 2020. 

Για τις παραπάνω δράσεις έχουν ήδη ενεργοποιηθεί  τέσσερεις συμβάσεις από το Δήμο Ρόδου: δύο 

συμβάσεις προμήθειας με τίτλους «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματων μηχανικών κομποστοποιητών και 

εξοπλισμού του Δήμου Ρόδου της Πράξης με τίτλο "Συστήματα Αυτόνομης οικιακής κομποστοποίησης σε 

αστικό περιβάλλον" και ακρωνύμιο "ACUA" του Ε.Π. INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» και 

«Προμήθεια και εγκατάσταση υλικοτεχνικού εξοπλισμού για το έργο ACUA για το έτος 2019», μία σύμβαση 

παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη στις δράσεις διαχείρισης, παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου 

καθώς και των δράσεων επικοινωνίας και προβολής του και μία σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών επαληθευτή 

για την πιστοποίηση δαπανών της Πράξης.  

 Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων. 

2. Τη με αρ. 742/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ρόδου περί αποδοχής υλοποίησης της Πράξης 

“ACUA”.   

3. Τη με αρ. 374/2020 (ΑΔΑ ΩΚ3ΔΩ1Ρ-ΘΘΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Ρόδου σχετικά με 

την αποδοχή της παράτασης της Πράξης έως τις 30-11-2020. 

4. Τη με αρ. 927/2020 (ΑΔΑ 6Π2ΘΩ1Ρ-Ζ3Β) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Ρόδου σχετικά με 

την αποδοχή της παράτασης της Πράξης έως τις 30-04-2021. 

5. Τη με αρ. πρωτ. 2/35801/08-06-2018 (ΑΔΑΜ 18SYMV003237309 2018-06-11) υπογραφείσα σύμβαση 

του Δήμου Ρόδου με την “Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.” (ΑΦΜ 998190280) για την υλοποίηση 

των παραδοτέων 1.3.2 Διαχείριση έργου, 1.3.3 Τεχνικές Συναντήσεις, 2.3.1 Υλικό και ενέργειες 

δημοσιότητας επιστημονικού περιεχομένου και 2.3.2 Ημερίδα Αποτελεσμάτων. 

6. Το από 12-02-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Συνεργασίας 

«Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» για την έγκριση της τροποποίησης της  

7. υλοποίησης των Ημερίδων Αποτελεσμάτων εξ αποστάσεως και όχι  με φυσική παρουσία εξαιτίας του 

COVID-19, για όλους τους Δικαιούχους της Πράξης με τίτλο “Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής 

Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον” και ακρωνύμιο “ACUA”. 

8. Το υπ. αρ. πρωτ. 2/10823/04-03-2021 αίτημα της αναδόχου “Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.” για 

την Τροποποίηση της Σύμβασης σχετικά με τον τρόπο Διεξαγωγής της Ημερίδας.  

9. Το από 23-03-2021 (αρ. πρωτ. Δ. Ρόδου 2/17511/12-04-2021) ηλεκτρονικό μήνυμα της Διαχειριστικής 

Αρχής του Προγράμματος Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» για την έγκριση τρίμηνης 

παράτασης, από 30-04-2021 σε 31-07-2021, της Πράξης με τίτλο “Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής 

Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον” και ακρωνύμιο “ACUA”. Η Διαχειριστική Αρχή 

αποδέχθηκε την εισήγηση της Κοινής Γραμματείας σχετικά με την εν λόγω παράταση της Πράξης.  
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10. Τη με αρ. πρωτ. 2/16964/08-04-2021 αίτηση της “Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.”, με την οποία 

ζητήθηκε παράταση της παραπάνω σύμβασης (με σκοπό την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των 

παραδοτέων), στο πλαίσιο της έγκρισης τρίμηνης παράτασης υλοποίησης της Πράξης “ACUA” καθώς 

των διαδικασιών κλεισίματος των Πράξεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα 

- Κύπρος 2014 -2020», χωρίς δική της υπαιτιότητα.  

11. Το γεγονός ότι λόγω της προαναφερόμενης τροποποίησης του τρόπου διεξαγωγής των Ημερίδων 

Αποτελεσμάτων της πράξης καθώς και της παράτασης της πράξης και όχι λόγω υπαιτιότητας του 

Αναδόχου δεν καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση της Ημερίδας όπως περιγράφεται στη σύμβαση και 

η ολοκλήρωσή της εκτέλεσης των παραδοτέων έως τη συμβατική προθεσμία τους.  

12. Τον Οδηγό Κλεισίματος Έργου όπως έχει δημοσιευτεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος 

Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020,  

εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή Δ. Ρόδου: 

1. Την αποδοχή τρίμηνης Παράτασης της Πράξης με τίτλο “Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής 

Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον” και ακρωνύμιο “ACUA” στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2014‐2020 έως 31/07/2021. 

2. Την αποδοχή της τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 2/35801/08-06-2018 Σύμβασης της εταιρείας 

ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. για την Υπηρεσία με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ» και συγκεκριμένα:  

α) Την τροποποίηση του Άρθρου 2 της ως άνω σύμβασης και συγκεκριμένα του παραδοτέου 2.3.2 «Ημερίδα 

Αποτελεσμάτων Ρόδος» ως ακολούθως. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: 

«… Παραδοτέο 2.3.2 Ημερίδα Αποτελεσμάτων Ρόδος 

Ο Δήμος Ρόδου με τη λήξη του Έργου θα αναλάβει την διοργάνωση και υλοποίηση ημερίδας, για την προβολή 

και δημοσιοποίηση του έργου, των δράσεων και των αποτελεσμάτων του, η οποία θα σηματοδοτήσει και τη 

λήξη του έργου. Η ημερίδα θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό, καθώς και σε όλους τους εμπλεκόμενους τοπικούς 

φορείς. Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των υπολοίπων εταίρων που θα παρουσιάσουν τις 

δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου στις περιοχές τους, ενισχύοντας έτσι την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών και τεχνογνωσίας και γενικότερα το διατοπικό – διακρατικό χαρακτήρα του Έργου. Σε κάθε 

περίπτωση, για τη διοργάνωση της ημερίδας θα προτιμηθούν χώροι που θα είναι προσβάσιμοι σε ΑμΕΑ, όπου 

απαιτείται. 

Ενδεικτικό Υλικό Τεκμηρίωσης υλοποίησης του παραδοτέου: 

• Πρόσκληση, 

• Αφίσα, 

• Πρόγραμμα, 

• Παρουσιόλογιο, 

• Πρακτικά 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποστήριξη του Δήμου Ρόδου στη διοργάνωση της Ημερίδας Αποτελεσμάτων 

που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο (προσκλήσεις, αφίσα, διάλλειμα καφέ, ελαφρύ γεύμα κλπ). 

Παραδοτέα Αναδόχου: 

Οι ανωτέρω παραχθείσες υπηρεσίες και τα παραδοτέα θα κωδικοποιηθούν σε μια συγκεντρωτική – 

απολογιστική έκθεση ένα (1) μήνα μετά την ολοκλήρωση της ημερίδας. 

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά και κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 219 του 

Ν. 4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του Νόμου 

αυτού…». 
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ΝΕΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ: 

 «…Ο Δήμος Ρόδου με τη λήξη του Έργου θα αναλάβει την διοργάνωση και υλοποίηση διαδικτυακής 

ημερίδας, για την προβολή και δημοσιοποίηση του έργου, των δράσεων και  των αποτελεσμάτων του, η οποία 

θα σηματοδοτήσει και τη λήξη του έργου. Η ημερίδα θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό, καθώς και σε όλους τους 

εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς. Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των υπολοίπων εταίρων που  

θα παρουσιάσουν τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου στις περιοχές τους, ενισχύοντας έτσι την 

ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας και γενικότερα το διατοπικό – διακρατικό χαρακτήρα του 

Έργου. Σε κάθε περίπτωση, για τη διοργάνωση της ημερίδας θα προτιμηθούν κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα 

(προγράμματα τηλεδιάσκεψης) που θα μπορούν να υποστηρίξουν τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της 

Ημερίδας. 

 Ενδεικτικό Υλικό Τεκμηρίωσης υλοποίησης του παραδοτέου: 

• Ηλεκτρονική Πρόσκληση, 

• Ηλεκτρονικό banner για την προώθηση της εκδήλωσης, 

• Πρόγραμμα, 

• Πρακτικά  

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποστήριξη του Δήμου Ρόδου στη διοργάνωση της Ημερίδας 

Αποτελεσμάτων που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (ηλεκτρονικές προσκλήσεις, συντονισμός των ομιλιών,  

προώθηση της εκδήλωσης, κοινοποίηση των οδηγιών συμμετοχής στην Ημερίδα, αποθήκευσης της 

καταγραφής της εκδήλωσης κ.α.). 

Παραδοτέα Αναδόχου: 

Οι ανωτέρω παραχθείσες υπηρεσίες και τα παραδοτέα θα κωδικοποιηθούν σε μια συγκεντρωτική – 

απολογιστική έκθεση ένα (1) μήνα μετά την ολοκλήρωση της ημερίδας.  

β) Την Τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της ως άνω σύμβασης και συγκεκριμένα την μείωση του 

προϋπολογισμού του παραδοτέου 2.3.2 «Ημερίδα Αποτελεσμάτων Ρόδος» κατά 500,00€, ήτοι από 1.900,00 € 

μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε 1.400,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συνεπώς η συνολική 

αξία της σύμβασης διαμορφώνεται στις 17.150,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

γ) Την παράταση υλοποίησης της ως άνω σύμβασης για την υλοποίηση των παραδοτέων 1.3.2 Διαχείριση 

Έργου και συγκεκριμένα την υποβολή της Τελικής Έκθεση το αργότερο εντός έξι μηνών από την επίσημη 

ημερομηνία λήξης της πράξης, την συνέχιση υλοποίησης των παραδοτέων 2.3.1 Υλικό και ενέργειες 

δημοσιότητας επιστημονικού περιεχομένου και 2.3.2 Ημερίδα Αποτελεσμάτων έως τη λήξη της Πράξης…». 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 2/35801/08-06-2018 Σύμβαση. 

 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 973/20-05-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου Ρόδου. 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 19
ης

 Τακτικής και δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2021, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής,  

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 

του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας. 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020  

 Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-

2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού. 

 Το Νόμο 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 
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 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 

197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

 Την διαπιστωτική πράξη με ημερομηνία 30-09-2020 για την σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

1. Εγκρίνει την αποδοχή τρίμηνης Παράτασης της Πράξης με τίτλο “Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής 

Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον” και ακρωνύμιο “ACUA” στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2014‐2020 έως 31/07/2021. 

2. Εγκρίνει την αποδοχή της τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 2/35801/08-06-2018 Σύμβασης της εταιρείας 

ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. για την Υπηρεσία με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ» και συγκεκριμένα:  

α) Την τροποποίηση του Άρθρου 2 της ως άνω σύμβασης και συγκεκριμένα του παραδοτέου 2.3.2 «Ημερίδα 

Αποτελεσμάτων Ρόδος» ως ακολούθως. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: 

«… Παραδοτέο 2.3.2 Ημερίδα Αποτελεσμάτων Ρόδος 

Ο Δήμος Ρόδου με τη λήξη του Έργου θα αναλάβει την διοργάνωση και υλοποίηση ημερίδας, για την προβολή 

και δημοσιοποίηση του έργου, των δράσεων και των αποτελεσμάτων του, η οποία θα σηματοδοτήσει και τη 

λήξη του έργου. Η ημερίδα θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό, καθώς και σε όλους τους εμπλεκόμενους τοπικούς 

φορείς. Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των υπολοίπων εταίρων που θα παρουσιάσουν τις 

δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου στις περιοχές τους, ενισχύοντας έτσι την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών και τεχνογνωσίας και γενικότερα το διατοπικό – διακρατικό χαρακτήρα του Έργου. Σε κάθε 

περίπτωση, για τη διοργάνωση της ημερίδας θα προτιμηθούν χώροι που θα είναι προσβάσιμοι σε ΑμΕΑ, όπου 

απαιτείται. 

Ενδεικτικό Υλικό Τεκμηρίωσης υλοποίησης του παραδοτέου: 

• Πρόσκληση, 

• Αφίσα, 

• Πρόγραμμα, 

• Παρουσιόλογιο, 

• Πρακτικά 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποστήριξη του Δήμου Ρόδου στη διοργάνωση της Ημερίδας Αποτελεσμάτων 

που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο (προσκλήσεις, αφίσα, διάλλειμα καφέ, ελαφρύ γεύμα κλπ). 

Παραδοτέα Αναδόχου: 

Οι ανωτέρω παραχθείσες υπηρεσίες και τα παραδοτέα θα κωδικοποιηθούν σε μια συγκεντρωτική – 

απολογιστική έκθεση ένα (1) μήνα μετά την ολοκλήρωση της ημερίδας. 

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά και κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 219 του 

Ν. 4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του Νόμου 

αυτού…». 

ΝΕΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ: 

 «…Ο Δήμος Ρόδου με τη λήξη του Έργου θα αναλάβει την διοργάνωση και υλοποίηση διαδικτυακής 

ημερίδας, για την προβολή και δημοσιοποίηση του έργου, των δράσεων και  των αποτελεσμάτων του, η οποία 

θα σηματοδοτήσει και τη λήξη του έργου. Η ημερίδα θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό, καθώς και σε όλους τους 

εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς. Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των υπολοίπων εταίρων που  

θα παρουσιάσουν τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου στις περιοχές τους, ενισχύοντας έτσι την 

ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας και γενικότερα το διατοπικό – διακρατικό χαρακτήρα του 
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Έργου. Σε κάθε περίπτωση, για τη διοργάνωση της ημερίδας θα προτιμηθούν κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα 

(προγράμματα τηλεδιάσκεψης) που θα μπορούν να υποστηρίξουν τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της 

Ημερίδας. 

 Ενδεικτικό Υλικό Τεκμηρίωσης υλοποίησης του παραδοτέου: 

• Ηλεκτρονική Πρόσκληση, 

• Ηλεκτρονικό banner για την προώθηση της εκδήλωσης, 

• Πρόγραμμα, 

• Πρακτικά  

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποστήριξη του Δήμου Ρόδου στη διοργάνωση της Ημερίδας 

Αποτελεσμάτων που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (ηλεκτρονικές προσκλήσεις, συντονισμός των ομιλιών,  

προώθηση της εκδήλωσης, κοινοποίηση των οδηγιών συμμετοχής στην Ημερίδα, αποθήκευσης της 

καταγραφής της εκδήλωσης κ.α.). 

Παραδοτέα Αναδόχου: 

Οι ανωτέρω παραχθείσες υπηρεσίες και τα παραδοτέα θα κωδικοποιηθούν σε μια συγκεντρωτική – 

απολογιστική έκθεση ένα (1) μήνα μετά την ολοκλήρωση της ημερίδας.  

β) Την Τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της ως άνω σύμβασης και συγκεκριμένα την μείωση του 

προϋπολογισμού του παραδοτέου 2.3.2 «Ημερίδα Αποτελεσμάτων Ρόδος» κατά 500,00€, ήτοι από 1.900,00 € 

μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε 1.400,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συνεπώς η συνολική 

αξία της σύμβασης διαμορφώνεται στις 17.150,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

γ) Την παράταση υλοποίησης της ως άνω σύμβασης για την υλοποίηση των παραδοτέων 1.3.2 Διαχείριση 

Έργου και συγκεκριμένα την υποβολή της Τελικής Έκθεση το αργότερο εντός έξι μηνών από την επίσημη 

ημερομηνία λήξης της πράξης, την συνέχιση υλοποίησης των παραδοτέων 2.3.1 Υλικό και ενέργειες 

δημοσιότητας επιστημονικού περιεχομένου και 2.3.2 Ημερίδα Αποτελεσμάτων έως τη λήξη της Πράξης…». 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 2/35801/08-06-2018 Σύμβαση. 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 408/2021  

 

 

 

 

   

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος                                                                             

Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Μανέττας Βασίλειος  

Σπυρόπουλος Σπύρος 

Διακοσταματίου Σάββας 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

                                                                     

                                                    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α 

η αναπληρώτρια 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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